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UTBILDNING
2000
2000
1990-97

Novo Utbildning AB, Kvalitetsansvarig K, Göteborg
Examen, Arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

ANSTÄLLNINGAR
20051997-2005
19941987-1991

Unit arkitektur AB, Göteborg
Wingårdh Arkitektkontor AB, Göteborg
Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur Göteborg
Jörgen Berg Arkitektkontor AB, Göteborg

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET

Arbetar numera huvudsakligen med (bo)stadsutveckling i de tidiga planeringsskedena. Uppdragen spänner från fastighetsutredningar för privata
utvecklare till regionutveckling för svenska kommuner.

UNDERVISNING

Har sedan 1994 varit aktiv på Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur,
Göteborg i olika roller: Återkommande handledare och projektkritiker i
grund- och mastersutbildning.
Representant för Sveriges Arkitekter- Västra Götaland, som jurymedlem för
Wernstedtsskissen.
Återkommande handledare och kritiker för examensarbeten.
Kursansvarig på Mastersutbildning Building& Detail 2012Kursen leds tillsammans med Max Tillberg på Bengt Dahlgren AB
Studion undersöker klimatoptimerade fasader för kontorshus där design
och teknik samverkar för att uppfylla högt ställda dagsljus- och energikriterier.
Startade och var kursansvarig på Mastersutbildning File to Factory 2012
Studion undersöker den digitala designens och fabrikationens möjligheter.
Sedan 2014 driver Unit studion tillsammans med Chalmerslärare.

FÖRELÄSNINGAR

Föreläser regelbundet på Chalmers

PARALLELLA UPPDRAG & TÄVLINGAR

Har lång tävlingserfarenhet av alla tävlingsformer.
Flera förstapriser i parallella uppdrag för Unit.

PROJEKT I URVAL (komplett kontors-CV på separat dokument)

Europan
Unit blev 2012 utvalt av Sveriges Arkitekter att driva det svenska
sekretariatet för den europeiska arkitekttävlingen Europan. Europan
riktar sig till arkitekter under 40 år och handlar om planeringsidéer för
morgondagens städer. Tävlingen drivs i tätt samarbete med sekretariat
i 17 europeiska länder. Europan 12 genomfördes tillsammans med 5
svenska kommuner: Hammarö, Höganäs,Kristinehamn, Haninge och
Kalmar.
Stadsstudier
Har genomfört ca 50 stadsstudier huvudsakligen i göteborgsområdet
för kunder som JM, HSB, Skanska, Veidekke, Seniorgården, SBK Gbg
etc. Studierna görs dels som direkta uppdrag och dels som parallella
uppdrag; ofta i tidiga skeden innan detaljplan. Studierna följer ett fast
format och består av en inventering, analys och förslag.
Byggda projekt - små
Unit har genomfört en serie av fem experimentiella villor. De är tematiserade på materialval och undersöker byggmaterials olika möjligheter. Dessa har publicerats i böcker och artiklar samt fått prisutmärkelser
internationellt.
Byggda projekt -mellan
Unit projekterar om- och nybyggnad för hyresrättslägenheter.
2013- Kv Segelgarnet, Nybyggnad av 16 st bostäder
2014- Kv Knappnålen, Nybyggnad av 27 st bostäder
Byggda projekt - stora
2014- Nordostpassagen, Om- nybyggnad av 158 bostäder
Eriksberg Köpcenter, Göteborg.
2005-07 Ombyggnad av 7000 kvm för Unit.
2012 Ombyggnad av 3000 kvm för Unit.
Eriksberg Köpcenter har blivit publicerat i flera böcker.
Studentbostadshus CHABO, Göteborg, 22 000 kvm. 2004-2005. Nyproduktion av 479st studentlägenheter med hög prefabrikationsgrad.
Programillustrationer, systemhandling, förfrågningshandling. Handläggande arkitekt för Wingårdhs.
Konstfack, Stockholm. 32 000 kvm.
Konvertering av industribyggnad till högskola. Från inledande skisser
genom hela byggprocessen till uppföljning efter inflytt. Handläggande
arkitekt i alla faser för Wingårdhs.
Detta projekt var startskottet för omvandlingen av det gamla fabriksområdet till kreativt kluster för hela Stockholm.

